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Kandidaten Prins en Roosje Carnaval 
vangen kinderen op in Zwevezele
maandag 30 januari 2012 om 14u02 

Zwevezele - Door de aangekondigde staking wordt er vandaag in een 
aantal West-Vlaamse scholen geen les gegeven. In Zwevezele 
sprongen een kandidaat Prins Carnaval en kandidaat Roosje Carnaval 
in de bres. Ze hadden de sporthal afgehuurd en zorgden vandaag 
voor de opvang van meer dan 60 kinderen. 

Carnavalsfeer in de sporthal van Zwevezele. 25 vrijwilligers vangen een 60-tal 
kinderen op. Het idee komt van twee inwoners die kandidaat zijn om Prins Carnaval en 
Roosje Carnaval te worden. Zo maken deze fuifnummers van deze stakingsdag een 
extra plezierige dag voor de kinderen. Er was ook opvang in school, maar hier is het 
leuker, zeggen ze. En van de besparings- en pensioenbeslommeringen van de grote 
mensen, daar liggen ze hier niet wakker van.
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